
1. B Majetok a zdroje podniku 

 
Majetok podniku-  je podľa Obchodného zákonníka nazývaný aj obchodným majetkom, 

- je všetko, čo podnikateľ vložil do podnikania a naďalej ho s cieľom podnikať 
zveľaďuje. 

 - všetok majetok z hľadiska jeho formy sa nazýva – a k t í v a 
 
Z časového  hľadiska sa člení na:  Dlhodobý (nazývaný aj ako investičný, či neobežný) 
    Krátkodobý (nazývaný aj obežný) 
 
 Dlhodobý majetok - má dlhodobý charakter, tzn. jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok 

 - v procese používania sa opotrebúva a má spravidla vyššiu hodnotu. 
 Krátkodobý majetok - majetok krátkodobého charakteru, tzn. jeho doba použiteľnosti je kratšia 
    ako 1 rok. 

- v procese používania mení svoju formu, spotrebúva sa a má spravidla nižšiu 
hodnotu. 

 
Dlhodobý majetok - DHM (Dlhodobý hmotný majetok ) 
 - DNM (Dlhodobý nehmotný majetok ) 
 - DFM (Dlhodobý finančný majetok ) 
 - DP (Dlhodobé pohľadávky) 
DHM - hmotný charakter, ocenenie je vyššie ako 30 000,- SK, doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.  
 (napr. budova, auto, zariadenie, počítač...) 

- v účtovníctve sa pri jeho obstaraní kúpou nemusí zaradiť do majetku, ale ísť priamo do 
spotreby. Ak sa zaradí do majetku, jeho jednorázový odpis je 551/089 

- Členenie: 
■ z hľadiska používania:- aktívny – priamo sa zúčastňuje výrob. procesu, napr. stroje, zariadenia 

 - pasívny – napomáha výrob. procesu, napr. budovy, haly 
■ z hľadiska odpisovania alebo prenosu hodnoty: - odpisovaný 

 - neodpisovaný (pozemky, um. diela) 
DNM - nehmotný charakter, ocenenie je vyššie ako 50 000,- Sk a doba použiteľnosti je viac ako 1 rok. 
 (napr. licencia, softvér, patenty- oceniteľné práca) 

- v účtovníctve sa pri jeho obstaraní kúpou nemusí zaradiť do dlhodobého majetku, ale ísť 
priamo do spotreby. Ak sa zaradí do dlhodobého majetku, jeho jednorázový odpis je 551/079 

 
DFM - sú cenné papiere, ktoré má podnik v držbe viac ako 1 rok, ako aj terminované vklady, 

pokladničné poukážky, vkladové listy a UJ poskytnuté pôžičky s dobou spl. dlhšou ako 1 rok. 
 - oceňuje sa OC a neodpisuje sa. 
 - ÚJ vkladá do DFM svoje voľné peňažné prostriedky 
DP- pohľadávky (nárok) dlhodobého charakteru, ktoré vznikajú voči dodávateľom, daňovému úradu... 
 
 
Krátkodobý majetok  -       zásoby 

- KP (krátkodobé pohľadávky) 
- KFM (krátkodobý finančný majetok) 

Zásoby - materiál (základný m., pomocný m., náhradné dielce a súčiastky, pohonné látky, obaly), 
 -  zásoby vlastnej výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá) 
 -  tovar 
 
KP- pohľadávky krátkodobého charakteru, zvyčajne vznikajú z obchodných vzťahov voči odberateľom 
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KFM – peniaze v hotovosti, ceniny (ceniny – stravné lístky, telefónne karty, kolky, poštové známky, odberné 
poukážky na benzín, šeky, poštové poukážky.. 

- peniaze uložené na bežných účtoch v bankách bez výpovednej lehoty respektíve s 
výpovednou lehotou kratšou ako 1. rok, cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako 1. 
rok. 

- jeho charakteristické črty sú: krátkodobosť, vysoká likvidnosť, bezprostredná 
obchodovateľnosť. 

 

 
Zdroje krytia majetku : všetok majetok z hľadiska zdrojov krytia (pôvodu) sa nazýva- p a s í v a  
 (Kapitál)  - vlastné imanie (čisté obchodné imanie) 
   - cudzie zdroje 
 
Vlastné imanie :  - Základné imanie (ZI) 

- kapitálové fondy  
- Fondy tvorené zo zisku  
- Výsledok hospodárenia bežného obdobia 
- Výsledok hospodárenia min. rokov 

 
ZI- trvalý vlastný zdroj krytia majetku, kt. do podnikania vložil pri vzniku firmy, alebo neskôr pri jeho 

zvyšovaní.  
  - je súhrn peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov v peňažnom vyjadrení 

  - zmena výšky ZI sa zapisuje do OR, povinne vytvárajú kapitálové spoločnosti 
 
Kapitálové fondy- sú vlastným zdrojom krytia majetku, obvykle sa však tvoria z externých zdrojov  

napr. darovaním, čím sa stávajú vlastným zdrojom, alebo z emisného ážia, 
  - zdrojom ich tvorby nie je zisk 
 
Fondy tvorené zo zisku  - sa vytvárajú výhradne z dosiahnutého zisku UJ pri jeho rozdeľovaní 

- patrí sem napr. zákonný rezervný fond (v a.s. sa tvorí do výšky 20% ZI 
a v s.r.o. do výšky 10%ZI), nedeliteľný fond v družstvách, štatutárny fond 
(napr. investičný fond) 
- môžu byť: zákonné (tvoria sa povinne) 
                    dobrovoľné (tvoria sa podľa rozhodnutia UJ) 

 
VH bežného obdobia   - zisťuje sa porovnávaním N a V 

- rozumie sa ním VH po zdanení daňou z príjmu. Vzhľadom na to, že tento VH  
sa delí až v nasledujúcom účtovnom období, prevedie sa pri otváraní účtov 
k prvému dňu UO na účet 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní so 
súvzťažným zápisom na účte 701  

     - zisk alebo strata je vlastným zdrojom krytia majetku, 
- v prípade zisku sa rozdeľuje podľa rozhodnutia UJ(701/431) 
- v prípade straty sa účtujú napr. pohľadávky voči spoločníkom na jej úhradu 

aby neznižovala výšku VI, resp. majetok spoločnosti (431/701) 
 

VH min. rokov- môže byť vo forme:  - nerozdeleného zisku minulých rokov (428) zvyšuje vlastné 
zdroje krytia  

 - neuhradenej straty minulých rokov (429)znižuje výšku VI 
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Cudzie zdroje:  - záväzky 
   - rezervy 
   - úvery 
 
záväzky- predstavujú cudzí zdroj krytia majetku a vznikajú predovšetkým z obchodných vzťahov voči 

dodávateľom,  
- okrem toho môžu byť záväzky voči daňovému úradu z doteraz neuhradených daní, voči          
  orgánom sociálneho zabezpečenia, voči zamestnancom, ale aj voči spoločníkom, ...  
  (poznáme  dlhodobé a krátkodobé) 
 

rezervy- predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením, alebo výškou, napr. rezervy na 
nevyčerpané dovolenky 

 
úvery- ide o finančné pôžičky, ktoré nám poskytla obchodná (komerčná) banka za určitých zmluvou 

stanovených podmienok (poznáme krátkodobé- splatnosť do 1 roka a dlhodobé- splatnosť 
dlhšia ako 1 rok) 

 
** medzi A (aktívami) a P (pasívami) existuje tzv. bb ii ll aann čč nn ýý   pp rr ii nn cc íí pp   (A=P) 
 Bilančný princíp znamená, že A a P sa musia vždy rovnať, pretože ide o ten istý majetok, len z dvojakého 
pohľadu. 
 

 

 Majetok  
 
 
 
 

 z hľadiska formy z hľadiska zdrojov krytia 
           čo? Odkiaľ? 
 
 
 aktíva = pasíva 
 bilančný princíp 


